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Tuinreglement  - Bijlage A  (HR artikel 33)   

   

Artikel 1.  Algemeen  

1. Overlast dient te worden vermeden. 

2. Klachten betreffende onregelmatigheden, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk en onderte-

kend bij de secretaris van de vereniging worden ingediend.  

3. De leden zijn, in het belang van de goede orde op het complex, verplicht het bestuur bij te staan ter 

voorkoming van strafbare feiten.  

4. Bij activiteiten op een tuin, in welke vorm dan ook, is het verantwoordelijke tuinlid te allen tijde 

aansprakelijk.  

5. Het is niet toegestaan zich in het tijdvak tussen zonsondergang en zonsopgang op het complex te 

bevinden, behoudens met toestemming van het bestuur. 

6. Tuinafval of vuil mag niet worden achtergelaten op het complex of op het Tuinderspad. 

7. Het is verboden om op het complex afval in welke vorm dan ook te verbranden. 

8. Glasafval dient in de daarvoor bestemde containers bij de poort gedeponeerd te worden. 

9. Toepassing van huis- en/of keukenramen is ten strengste verboden. 

10. Het is niet toegestaan asbesthoudende materialen op de tuin te verwerken.  

11. Indien bij beëindiging van het lidmaatschap asbesthoudende stoffen op de tuin worden aangetroffen 

zullen de opruimingskosten verhaald worden op de voormalige huurder. 

12. Broeiramen dienen te allen tijde windvast te liggen. 
13. Vergaderingen, behoudens die over verenigingsbelangen gaan, mogen niet op het complex worden ge-

houden. Het bestuur kan hier van afwijken indien de vergadering het algemeen belang dient. 

14. Kruiwagens en karren zijn zonder toestemming door alle leden te gebruiken, doch dienen na gebruik 

terstond schoon te worden teruggebracht naar hun plaats. 

15. Toiletten en wasgelegenheden dienen na gebruik in nette staat te worden achtergelaten. 

16. Het publicatiebord op het terrein is uitsluitend bestemd voor bestuursmededelingen. In overleg kan 

hiervan worden afgeweken. 

17. Folders met een politieke of religieuze strekking mogen niet op het complex worden verspreid of 

aangeplakt. 

18. Men dient steeds de poort van het complex achter zich te sluiten, ook de deur van het dagverblijf 

dient bij vertrek te worden afgesloten. 

19. Er mag op de percelen geen vee of andere dieren worden gehouden. Honden dienen aangelijnd te 

zijn. 

20. De tuinder is verplicht om bij langere afwezigheid, ziekte of andere redenen waarom hij niet in staat 

is zijn tuin te onderhouden, het bestuur hiervan in kennis te stellen. 

21. De percelen dienen zodanig te worden onderhouden dat zij onkruidvrij zijn. 

22. Indien de tuin om welke reden dan ook wordt verlaten, dient deze vrij van opstallen, afval, puin en 

dergelijke te worden opgeleverd. Bij in gebreke blijven zal ter bestrijding van de kosten voor de ver-

eniging aan de tuinder een bedrag van maximaal € 500,00 in rekening worden gebracht.  

23. Over plaatsing van een kas beslist het bestuur. 

 

Artikel 2. Complexregels 

1. Er mogen geen onveilige situaties op het perceel worden gecreëerd. 

2. De drie meter grond gemeten vanaf de oeverbeschoeiing is vrij van pacht, er mag niets worden aan-

geplant. De huurder is onderhoudsplichtig. 

3. Op de eerste twee meter gemeten vanaf de oeverbeschoeiing mogen geen fruitbomen en/of bessen-

struiken worden geplant. Bestaande beplanting wordt gedoogd, maar mag niet vervangen worden. 

Wel toegestaan is bodembedekking. 
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4. Alle verenigingsgereedschappen kunnen in overleg zonder kosten gebruikt worden door de leden en 

dienen in goede staat te worden gehouden. 

5. De vereniging zal het gebruik van gifstoffen ontmoedigen en het gebruik van minder milieubelasten-

de stoffen bevorderen. Deze dienen achter slot en grendel te zijn opgeslagen. 

6. Mollen of ongedierte, dat men niet zelf kan bestrijden, dienen aan het bestuur te worden gemeld. 

7. Gewassen, geteeld op het complex, mogen niet op commerciële basis worden verkocht. 

8. Het betreden van andermans tuinen is alleen toegestaan met toestemming van de gebruiker. 

9. Bestuursleden en leden van de commissie tuincontrole hebben ongevraagd toestemming tot de tuinen. 

10. Toegaan tot het complex hebben leden en zijn of haar familieleden.Anderen dan leden hebben 

slechts toegang tot het complex met toestemming van het bestuur.  

11. In verband met geluidsoverlast mag machinale bewerking van de tuinen met behulp van motorver-

mogen uitsluitend plaatsvinden op maandag tot en met zaterdag tussen 08:00 en 20:00 uur en op 

zondag tussen 10:00 en 16:00 uur. 

12. Voor het in stand houden van de vruchtbomen zijn regels gesteld. Elke bezitter van fruitbomen of 

fruitstruiken dient deze volgens algemeen geldende regels te spuiten. Op het complex zullen zoveel 

mogelijk minder milieubelastende stoffen worden gebruikt. Bij bespuiting dient schade aan gewas-

sen, ook van aanpalende tuinen te worden voorkomen. 

13. De kranen op het complex mogen door alle tuinders gebruikt worden voor drinkwater of vergelijkba-

re doeleinden. Ze mogen niet worden gebruikt voor sproeiwerkzaamheden. 

14. Imkers dienen lid te zijn van de vereniging. Zij zijn verplicht bij het uitzwermen van een bijenvolk 

deze te vangen of te bestrijden, zodat geen overlast ontstaat voor de tuinders. Hierbij zijn zij gerech-

tigd alle tuinen te betreden die zij nodig achten, zonder daarbij schade toe te brengen aan gewassen 

of grond. 

15. Het is niet toegestaan afrasteringen te verbreken of te beschadigen of grenspalen te verwijderen dan 

wel te verplaatsen. 

16. Kinderen tot 11 jaar hebben zonder begeleiding van een volwassene geen toegang tot het complex.  

17. Het aanvragen of ruilen van tuinen dient schriftelijk via het bestuur te geschieden.  

18. Bij diefstal op het complex volgt direct royement. Men mag dan het complex niet meer betreden 

zonder toestemming van de voorzitter of diens vervanger en uitsluitend in het bijzijn van een be-

stuurslid. 

19. Het complex is aangesloten op 220 en 380 Volt. 

20. Het complex heeft een ringleiding, waarvan slootwater kan getapt om de tuin te besproeien. Hier-

voor dient men de waternippel aan te schaffen tegen een van tevoren te betalen borg. Bij inlevering 

volgt restitutie. 

21. Het leidingwater op het complex (in het dagverblijf) mag niet gebruikt worden om planten water te 

geven. Het gebruik van het leidingwater is op eigen risico. Voor een eventuele legionella bacterie is 

de Volharding niet verantwoordelijk.  

22. Royement vindt plaats zoals beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

23. De afvoergreppels dienen vrij te zijn van onkruid en voorwerpen die de waterafvoer belemmeren. 

24. Op het verenigingscomplex mag geen commerciële verkoop plaatsvinden. 

 

Artikel 3. Verplichte werkzaamheden  

1. Elk lid, behoudens diegene die om dringende reden is vrijgesteld, is verplicht jaarlijks een aantal 

  uren werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het complex.  

2. Deze werkzaamheden worden in de regel op zaterdagmorgen uitgevoerd onder begeleiding van een 

of meerdere bestuursleden. De werktijd is van 9.00 uur tot 12.00 uur met een onderbreking van 15 

minuten. 

3. De werkzaamheden worden door het bestuur bepaald. 

4. Bij het niet nakomen van de verplichting heeft het bestuur het voorbehoud tot het nemen van maatre-

gelen. 
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5. Elk lid dient na gedane werkzaamheden de presentielijst af te tekenen onder toezicht van een be-

stuurslid. De presentielijst ligt in de kantine. Bij verhindering dient het lid zich 24 uur van tevoren af 

te melden bij het bestuur. 

6. Leden die in overleg met het bestuur bijzondere diensten verrichten kunnen worden vrijgesteld van de 

verplichte werkzaamheden. 

7. De vereniging en/of bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke schade ontstaan  tij-

dens de verplichte werkzaamheden. De verplichte werkzaamheden bestaan onder meer uit: 

o het snoeien van windkeringen, heesters en hagen; 

o het schilderen van poort, gebouwen en gereedschappen; 

o het verharden van de paden; 

o het opruimen van verlaten tuinen (in speciale gevallen); 

o werkzaamheden met een sociaal karakter en voorts alle door het bestuur te bepalen rede-

lijke, bij het complex behorende, werkzaamheden om dit in goede staat te houden of te 

verfraaien.  
8. Aanwijzingen gedaan door het bestuur dienen te worden opgevolgd. 

9. De leden die ouder zijn dan 75 jaar zijn vrijgesteld van de werkzaamheden.           

10.  Afkoop is niet mogelijk  

 

Artikel 4.  Percelen 
1. Aanvragen of ruilen van tuinen dienen schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden. 

2. Het is niet toegestaan, anders dan in overleg met het bestuur, het gehuurde te delen of onder te   

 verhuren aan derden. 

3. Met kennisgeving aan het bestuur is het toegestaan dat gevestigde tuinders samen tuinieren. 

4. De percelen mogen alleen gebruikt worden voor het kweken van groente, fruit, aardappelen, bloemen 

 of voor dagrecreatie. 

5. Het is verboden op het perceel planten te kweken, die kunnen dienen voor het vervaardigen van 

geestverruimende of verdovende middelen en/of deze planten onder zich te hebben, ook al is het voor 

eigen gebruik. Overtreding van dit verbod heeft onmiddellijk royement tot gevolg. 

6. De percelen dienen vrij van onkruid te worden gehouden. 

7. In het verenigingsgebouw is een plattegrond met een overzicht van de tuinnummering aanwezig. 

8. Buiten de percelen mogen geen materialen opgeslagen worden of speciale voorzieningen aangebracht 

 worden. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken. 

9. Tussen de percelen dient men een looppad van ongeveer 60 cm breed vrij te houden, zodat er met een 

 kruiwagen over gereden kan worden. 

10. Pootaardappelen dienen als gevolg van wettelijke bepalingen jaarlijks op éénderde gedeelte van de  

 tuin te worden gepoot volgens het schema aangebracht aan de wand van het dagverblijf. De pootaard 

 appelen dienen N.A.K. goedgekeurd te zijn. Van de pootaardappelen, die niet bij de vereniging zijn  

 gekocht, dient men voor 1 mei van dat jaar de aankoopnota en certificaat als bewijs van goedkeuring  

 te overleggen. 

11. Men mag geen hekwerken plaatsen, tenzij bedoeld voor de teelt. Er mag geen afrastering geplaatst 

worden op of om de tuin, tenzij na goedkeuring van het bestuur. Hekwerken en tijdelijke voorzie-

ningen bedoeld voor de teelt dienen uiterlijk half oktober te zijn verwijderd.  

12. Om overlast bij aangrenzende percelen in een later stadium te voorkomen dienen nieuwe fruitbomen 

op 2 meter afstand van de perceelgrens te worden aangeplant, nieuwe bessenstruiken op 1,5 meter. 

13. Het is niet toegestaan afrasteringen te verbreken of te beschadigen of grenspalen te verwijderen 

danwel te verplaatsen. 

14. Het is niet toegestaan afval, glas en puin van welke aard dan ook op de tuin te begraven of met grond 

te bedekken. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk afvoeren. 

15. Onderhoud van aan de percelen grenzende walkanten en wildkeringen valt onder verantwoordelijk-

heid van de betreffende tuinder.  
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16. De heggen dienen tweemaal per jaar, na kennisgeving op het publicatiebord, geknipt te worden op 

een hoogte van 80 cm en een breedte van 40 cm, gericht evenwijdig aan de looppaden. Het knipsel 

mag niet op de paden blijven liggen. 

 

Artikel 5.  Opstallen 
Opstallen mogen uitsluitend na goedkeuring en in overleg met het bestuur worden geplaatst. 

Kassen 
Kassen mogen alleen in éénruiters (houten kassen) of van aluminium worden uitgevoerd. 

De maximale lengte gebouwd in eenruiter-ramen is acht ramen. De maximale breedte gebouwd met een-

ruiter-ramen is vier ramen. 

De totale grondoppervlakte mag niet meer zijn dan ± 20 m², de maximale hoogte bedraagt 2,70 meter, 

plaatsing evenwijdig aan de heg van de looppaden. 

Kassen en regentonnen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren en geschilderd te zijn in mid-

delgroen. 

De kassen mogen zowel in rechte als schuine uitvoering geplaatst worden. 

Tussen de kas en de heg mag niets worden opgeslagen. 

Per perceel mag slechts één kas worden neergezet.  

Platte bakken 

Uitvoering in eenruiters-ramen, materiaal hout of aluminium in de maat 1,50 m bij 0,76 m. Ze mogen 

zowel enkel als dubbel uitgevoerd worden met een maximale lengte van 10 ramen.  

De maximaal toegestane hoogte van de hoogste kant is 65 cm. 

De maximaal toegestane hoogte van de laagste kant is 35 cm. 

Er zijn geen beperkingen ten aanzien van ligging. 

Ze dienen in goede staat van onderhoud te verkeren en geschilderd te zijn in middelgroen. 

De ombouw mag van glas of plexiglas zijn, maar mag geen gevaar opleveren voor de omgeving. 

Per perceel mag slechts één platte bak worden geplaatst 
Gereedschapskisten 
Deze dienen in lijn met de kas geplaatst worden.  

Kisten hebben een maatvoering van een maximale lengte 260 centimeter, breedte 60 centimeter en een 

maximale hoogte van 80 centimeter, gemeten vanaf het maaiveld. 

Met het oog op voorkomen van diefstal dienen de kisten afgesloten te zijn.  

Kisten dienen in goede staat van onderhoud te verkeren en te zijn geschilderd in Middelgroen                                                                                     

  Regentonnen 
Deze mogen alleen in overleg met het bestuur en alleen naast de kas worden geplaatst en geschilderd te 

zijn in middelgroen.  

Compostbakken 
De bakken dienen bij voorkeur te worden geplaatst aan de achterzijde van het perceel. Compostbakken 

dienen minimaal 60 cm uit de heg te staan. De maatvoering is hoogte 100 centimeter, lengte 100 

centimeter en breedte 100 centimeter. De bakken dienen in goede staat van onderhoud te verkeren, 

houten bakken geschilderd te zijn in Middelgroen. 

Tijdelijke voorzieningen 
Hieronder worden verstaan voorzieningen bestemd voor een bepaalde teelt. 

Voorbeelden hiervan zijn bonenstokken, schuingeplaatste eenruiters, plastic tunnels, boogvoorzieningen 

voor tuinnetten e.d. Deze voorzieningen dienen direct na de betreffende teelt te worden verwijderd. 

Terrassen 
De aanleg van terrassen kan alleen geschieden in overleg met het bestuur. De totale grondoppervlakte 

mag niet meer bedragen dan 10% van de perceelgrootte. 

Windkeringen bij de terrassen mogen worden uitgevoerd met rietmatten en tuinschotten met omlijsting 

met een maximale hoogte van 120 centimeter, een en ander in overleg met het bestuur. 

Voor de bestrating mogen alleen klinkers of tegels gebruikt worden. 
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Artikel 6.  Boomgaarden 

1. Over de boomgaarden wordt geen pacht geheven. 

2. Het onderhoud is gelijk aan de tuinpercelen. 

3. De boomgaarden mogen niet zonder tussenkomst van het bestuur worden overgedragen aan derden. 

4. Fruitbomen mogen alleen verwijderd worden na overleg met het bestuur. Bomen en/of struiken, die 

besmet zijn met een besmettelijke ziekte, dienen op aanwijzing van het bestuur terstond gekapt en 

geheel te worden verwijderd. 

5. Bij overdracht van een boomgaard kan het bestuur bemiddelen over van de bomenprijs.  

6. Voor de boomgaarden kan een wachtlijst bestaan. 

7. Zeer belangrijk zijn de gemeentelijke bepalingen ten aanzien van de drie meter grens. 

8. Fruitbomen, ook vervanging, op de tuin mogen uitsluitend geplaatst worden in overleg met het be-

stuur. 

9. Alle fruitbomen in de boomgaard dienen voorzien te zijn van uw tuinnummer. Deze plaatjes met 

 nummers zijn gratis te verkrijgen in de winkel. 

10. In boomgaarden mogen geen andere materialen geplaatst worden dan in overleg met het bestuur. 

11. De paden dienen vrij te zijn van overhangende takken. 

12. In de boomgaard mogen geen groenten worden geteeld. 

13. In de boomgaard mogen alleen fruitbomen,  bessen-, bramen- en/of frambozenstruiken geplant  

 worden. 

14. Om overlast bij aangrenzende boomgaarden en/of percelen in een later stadium te voorkomen dienen  

nieuwe fruitbomen op 2 meter afstand van de perceelgrens te worden aangeplant, nieuwe bessen-

struiken op 1,5 meter. 

 

Artikel 7.  Winkel   (Inkoop/verkoop) 

1. De inkoper is lid van het bestuur en legt periodiek verantwoording af aan het bestuur. 

2. Voor de in- en verkoop van de winkelartikelen zorgt de inkoper. Deze heeft het beheer over de      

 winkelvoorraad. De inkoper kan zich laten bijstaan door een of meerdere verkopers.  

3. Alle goederen in de winkel zijn het eigendom van de vereniging en de te maken winst zal worden  

 aangewend voor de onkosten van de vereniging. 

4. Grote investeringen zal de inkoper met het bestuur in een vergadering bespreken. 

     De openingstijden van de winkel worden via de publicatieborden bekendgemaakt.  

5. In het najaar zullen diverse bestellijsten aan de tuinders worden uitgereikt. Terug ontvangen bestel- 

 lijsten zullen met zorg behandeld en verwerkt worden. Alle gekochte en bestelde artikelen dienen 

 contant te worden betaald. In de winkel dient duidelijk zichtbaar een prijslijst te hangen. 

6. Afhaaldata van de bestellingen worden vroegtijdig via het publicatiebord bekendgemaakt. Niet tijdig  

afgehaalde bestellingen zullen worden verhoogd met 25% van het factuurbedrag, zijnde bewaar- en 

stookkostenvergoeding. 

 

Artikel 8.  Kantine 

1.  De kantinebeheerder is lid van het bestuur en legt periodiek verantwoording af aan het bestuur.  

2.  Voor de in- en verkoop van de kantinevoorraden zorgt de kantinebeheerder. Deze heeft het beheer 

over de kantinevoorraad.  

3. De kantinebeheerder is verantwoordelijk voor de bezetting van de kantine. Als ondersteuning bij de 

werkzaamheden laat de kantinebeheerder zich bijstaan door meerdere vrijwilligers.   

4. De kantinebeheerder of een van zijn medewerk(st)ers verzorgt de vergaderingen en hij of een van zijn 

medewerk(st)ers is aanwezig op zaterdagmorgen tijdens de openstelling tijden van de winkel. 

5. De kantinebeheerder heeft vrij mandaat over de in- en verkoop ten behoeve van de kantine. 

6. De opbrengst van de kantineverkoop wordt afgedragen aan de penningmeester. 

7. Verhuur aan derden kan uitsluitend gebeuren in overleg met het bestuur en de beheerder.  
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 Tijdens de verhuur dient de beheerder of zijn vervang(st)er aanwezig te zijn. 

   Alle dranken worden tijdens deze gelegenheden door de vereniging geleverd tegen van tevoren          

vastgestelde prijzen. 

8.  In de kantine worden geregeld activiteiten zoals klaverjassen en bingo georganiseerd, waarbij 

     het prijzengeld wordt bepaald door het inschrijfgeld van de deelnemers. 

9.  De zaterdagen waarop een drive of dergelijke wordt gehouden is de kantine om 24.00 uur gesloten. 


